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Excelentíssimo Senhor Procurador da República, Dr. Luiz Antônio Miranda 

 Ilustríssimo Senhor Jornalista Machado Freire 

 Ilustríssimo Senhor Representante da Radar Social Organização Não 

Governamental 

 

 

Alegro-me por contatar através desta palestra com pessoas ilustres 

e amigas desta cidade. Estou desvanecido e honrado com o convite a mim 

formulado para partilhar deste evento: 

O primeiro fórum sobre transparência na gestão pública.  

O assunto que me foi sugerido diz respeito a ética do juiz frente a gestão 

pública. 

Expresso como serritense de nascimento o meu carinho pela terra e a 

admiração pelos organizadores do encontro. 

O papel do juiz como agente propulsor de mudanças na sociedade é um 

assunto que deve ser dissertado com uma visão do sistema punitivo desde 

sua origem mais remota. O sistema está – como não podia deixar de ser – 

visceralmente enlaçado ao homem. Não ao homem considerado em sua 

individualidade ontológica, porque, como acertadamente já se afirmou, 

homem nenhum é uma ilha, mas um ser social por excelência , não se 

podendo cogitar dele como se fora imune ao contexto da realidade social 

que o cerca e que emerge da sua própria natureza racional. 

Do Convívio em sociedade surgem, frequentemente, conflitos de interesse 

os mais diversificados e, dai, a necessidade de um sistema de regras e de 

normas tendentes à solução destes conflitos de modo a estabelecer-se o 

equilíbrio social. Com vistas, então, à concepção deste equilíbrio tem-se as 

leis e, para aplica-las, o juiz. 

Já deste breve introito pode-se inferir da magnitude do papel que o juiz 

exerce na sociedade. Não será exagero afirmar que a sua atuação, quando 

do exercício da sublime missão que o Estado lhe confia, há de ser vista 
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como verdadeiro instrumento balizador do equilíbrio das interações 

sociais. 

Como disse, homem nenhum é uma ilha, a pena sempre funcionou como 

ponto de equilíbrio nas complexas interações e inter-relações humanas, 

na busca incessante empreendida pelo homem para concepção da 

harmonia necessária à convivência comunitária, nas mais variadas épocas, 

nas mais diversificadas culturas. Observa-se ao longo dos tempos, a 

aplicação da pena como meio de reação aos atos ou fatos que contrariem 

os interesses sociais e de convivência harmoniosa do meio. 

A impunidade, pelo que me é dado observar, não deve ser levado à conta 

exclusiva da justiça, pois o juiz, instrumento de realização do direito, na 

busca da justiça, não está imune à críticas nem isento de falhas ou erros, 

que na sua condição de homem traz os riscos e a virtude de toda 

humanidade.  

É certo – e ninguém pode negar isto – que a morosidade da justiça 

concorre em escala considerável, para o incremento de impunidade. A 

morosidade não é intrínseca à justiça. Ela tem como causa fatores outros, 

como a fragilidade das condições infra estruturais da máquina judiciária 

que não lhe possibilita uma prestação jurisdicional ágil e eficaz: O se 

desaparelhamento e o seu – diria mesmo insignificante número de juízes, 

em relação ao número de habitantes de cada comarca, de que decorre um 

grande acumulo de processos em nossas varas judiciais. 

Nutro com sensível emoção fortes crenças de um judiciário melhor 

capacitado e acreditado pela sociedade. Precisamos de um judiciário que 

seja respeitado pela comunidade. 

Precisamos aperfeiçoar os conhecimentos e dar incentivo a toda 

magistratura com o objetivo de oferecer  uma justiça compatível com os 

anseios da comunidade a que serve. A melhoria desta prestação será uma 

constante e deverá animar e congregar a todos nós com vistas ao melhor 

desempenho profissional. 

Não se coaduna com o nosso mister, no entanto, as paixões e os 

desacertos conscientes. A formação de cada um de nos juízes é desigual, 
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por isso mesmo nem sempre as convicções jurídicas coincidem, 

importando apenas que se formem com independência e 

conscientemente pois o próprio material com que trabalhamos – as 

palavras e o espirito da lei – leva-nos a conclusões nem sempre 

consequentes. 

Urge, pois aprimorar os nossos conhecimentos, o serviço, e adapta-los 

cada vez mais as necessidades do próprio poder. O interesse maior é 

sempre da instituição. 

Busquemos elevar bem alto o nome da justiça, credenciando a instituição 

a índices promissores no conceito da sociedade a que se deve servir com 

amor e despreendimento. 

O juiz na relação jurídica  processual é a figura central do processo e como 

representante do estado, defende o interesse público na observância da 

lei.  

Ao juiz interessa o litigio, pelo que não é possível afirmar que a este nada 

interessa. 

Quando o individuo ingressa em juízo para pedir  a prestação jurisdicional 

do estado, objetivando a restauração ou manutenção de seu direito 

contra o adversário, tem o estado interesse em que se faça justiça no 

caso, e outorga em consequência amplos poderes ao juiz para descobrir a 

verdade e dar razão com segurança a quem atenha. É assim um participe 

da luta judiciária, devendo, no entanto, agir com imparcialidade, 

vigilância, controle e esforço na colheita do material da causa. 

A posição das partes, segundo Gabriel Rezende Filho em sua obra “direito 

processual civil”, não fica diminuída as quais se conferem a iniciativa na 

dedução das alegações e na produção das provas. 

São porem os poderes do juiz limitados e definidos na lei, constituindo 

uma necessidade de ordem técnica. O juiz deve dirigir o processo  de 

maneira que assegure a causa andamento rápido, sem prejuízo da defesa 

dos interessados. A responsabilidade do magistrado é imensa pois, tem 

poderes de inspeção, promoção e repreensão. Necessário é pois que o juiz 
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esteja preparado para enfrentar a largueza de sua missão, com ampliação 

da sua capacidade de atuação. 

O magistrado deve se esforçar para conduzir o processo com serenidade e 

dinamismo. Deve ser ético por excelência. A celeridade é indispensável 

para que o processo não se eternize tendo sempre presente os sábios 

conceitos de Rui Barbosa extraídos de sua celebre “ oração aos moços “ 

... Justiça atrasada não é justiça, se não injustiça qualificada e manifesta. 

Porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das 

partes, e, assim, as lesa no patrimônio, honra e liberdade... 

Se o juiz vem tendo ampliação na capacidade de atuar, eis que a lei 

processual faculta-lhe os meios necessários para uma completa 

concentração e uma inspeção rigorosa de forma que a sua função não seja 

indiferente a verdade real, convém que, em caso concretos, se esforce 

para que não veja a verdade processual suplantar a verdade real . Procure 

conter a astucia e a má fé dos litigantes uma vez que tem o juiz o poder de 

reprimir a fraude agindo sempre com cautela. 

A vida vem dia a dia se tornando mais agitada, multiplicando-se os 

negócios, surgindo dai muitas dificuldades para o acerto de muitas 

situações jurídicas. 

Afora isso as leis são numerosas e as interpretações nem sempre pacificas. 

É por isso que para o exercício de suas delicadas funções deve o julgador 

possui vários dotes morais e intelectuais. 

Julgar significa ato de inteligência e dai necessitar o juiz de cultura jurídica 

e humanística capacitando-se a desempenhar a contento a sua missão e 

difícil função. 

O juiz despreparado e aético poderá ocasionar mal a sociedade já o juiz 

prepotente, arrogante, desonesto e desidioso de regra, fará mais mal do 

que o ignorante e despreparado. 

É preciso que ele resida na comarca e participe de eventos e 

acontecimentos que possam contribuir para a melhoria do ambiente 

social e cultural da comarca a que serve. Cultura, amor ao trabalho, 
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probidade, vocação ao serviço da justiça e espirito reto, experiência 

respeito ao próximo, dignidade são atributos que elevam o conceito do 

juiz e dignificam a sua função. 

Requer-se do magistrado saber jurídico e elevada moralidade pública e 

particular. 

O juiz não convém enfraquecer a sua autoridade, na circunscrição 

territorial aonde está servindo, motivo pelo qual deve se dedicar 

exclusivamente as suas nobres funções. Dai proibir a lei que ele exerça a 

advocacia em qualquer de suas manifestações, bem como o exercício da 

profissão de comerciante, gerente ou diretor de sociedade. Não lhe é 

dado adquirir direitos litigiosos na sua comarca ou de bem pertencentes a 

menores ou incapazes sujeitos a sua jurisdição. O juiz não pode ausentar-

se da comarca sem a prévia licença da autoridade superior hierárquica. A 

decisão do juiz deve sempre ser motivada e essa motivação representa 

uma garantia para as partes e para o próprio sentenciante. 

A própria constituição Federativa do Brasil impõe ao juiz fundamentar 

suas decisões sob pena de nulidade. 

As partes devem conhecer os motivos da sentença , pois só assim poderão 

melhor discuti-la e pleitear a sua reforma na instancia superior. 

Cabe ao juiz cumprir exatamente a lei processual, no que pertine aos 

prazos dos despachos e sentenças e manter sigilo sobre os fatos que 

conhecer no exercício do cargo. 

Em cumprindo todas as obrigações será respeitado e honrará a 

magistratura de sua terra. 

Para se desincumbir, satisfatoriamente, do seu ofício de praticar a justiça 

em sua acepção mas pura necessita o magistrado de pautar a sua atuação 

em certos princípios éticos dos quais, em nenhuma hipótese se pode 

afastar. 

Esses princípios se acham muito bem sistematizados no decálogo  do juiz 

de autoria do professor Juan Carlos Mendonza da  Universidade Católica 

de Assunção – Paraguai . 
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Eis o decálogo “ sê honesto, sê sóbrio, sê paciente, sê trabalhador, sê 

imparcial, sê respeitoso, ser justo, sê independente, defende a liberdade e 

ama o direito. 

Rui Barbosa, ao defender uma causa perante o Supremo Tribunal Federal 

recomendou: recordai-vos juízes que sois elevados acima do povo que vos 

circunda, não é senão para  ficardes mais expostos aos olhos de todos. Vos 

julgais a vossa causa, mais ele julga a vossa justiça. E tal é a fortuna ou 

desventura de vossa condição que não lhe podeis esconder nem as vossas 

virtudes nem os vossos defeitos. 

O poder judiciário deve ser forte e eficiente exercendo função moderada e 

pedagógica. A sociedade está a cobrar do magistrado independência, 

seriedade, trabalho e firmeza no agir e no julgar e espera que o 

magistrado nunca busque os seus próprios interesses em prejuízo dos 

interesses maiores da população a que serve. 

Agrada-me confessar neste encontro aos ilustres participantes a minha 

identidade com os bons juízes, que exercem a função com ética  e tenha a 

virtude do viver com a norma, com a imparcialidade e com a decência. 

Obrigado a todos.   

   

 


